Agenda

Dijous, 29 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en qualitat de diputat al Ple ordinari
de la Diputació de Barcelona que se celebrarà a la seu de la institució (Rambla de
Catalunya, 126). En el mateix Ple també hi participarà el regidor Isaac Albert, en
qualitat de diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari municipal corresponent
al mes de setembre, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Xarxes Professionals Eines
2.0”. Espai pensat per aquelles persones que es troben en situació de recerca de
feina i volen utilitzar els canals existents en línia. Són un canal a tenir en compte en
la recerca d’ocupació. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei Promoció Industrial: Economia Circular i Simbiosi Industrial:
Primer taller: “Projecte estratègic d’economia circular i de simbiosi industrial”. Taller
enfocat a configurar els projectes latents més potents d’economia circular i simbiosi
industrial a la ciutat de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra.
de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Gestió de tresoreria”. Curs
formatiu per adquirir coneixements sobre la gestió de tresoreria en l’empresa. Tindrà
lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c. dels Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”.
Sessió Informativa de la orientació professional, on es dóna a conèixer les diferents
actuacions que duen a terme, per tal de triar aquelles que més interessin segons la
situació o interessos. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

A les 15.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Curs de manipulació d’aliments”. Subvencionat pel
Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
en obert al CDMT. Els dijous a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al
públic gratuïtament. En aquests moments, es pot visitar a la primera planta la mostra
semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en quatre apartats que fan
referència a les col·leccions antigues del Centre, el modernisme, la moda i la
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producció de teixits tècnics. Gràcies a la col·laboració de diverses empreses,
trobareu una sèrie de mostres representatives d’algunes de les seves aplicacions,
des dels biopolímers fins als teixits de fibra de vidre per als molins de vent. A més,
es pot visitar lliurement la Sala del Procés Tèxtil. Tindrà lloc al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Fil per
randa. Club de lectura: “El cosidor d’errades” de Tessa Julià. La pròpia autora
visitarà el centre per explicar l’origen de la que representa la seva primera novel·la
per a adults. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de
Salmerón, 25).
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